Διατροφή

Forever Gin-Chia®
Δύο πανάρχαια βότανα: το χρυσό Chia από
τη Δύση και το Tζίνσενγκ από την Ανατολή
συνδυάζονται για να δημιουργήσουν ένα
σύγχρονο θαύμα – το Forever Gin- Chia.
Αφήστε αυτόν τον πανίσχυρο συνδυασμό
βοτάνων να προσφέρει και πάλι στον
οργανισμό σας αυτό που σας στερεί η
πολυάσχολη ζωή σας!
Το χρυσό Chia ή η Αρτεμισία από τη
Βόρεια Αμερική χρησιμοποιούνταν από
τους Ινδιάνους της Αμερικής εδώ και
αιώνες, για τις ιδιότητες που είχε να
συμβάλλει στην συντήρηση της ζωής. Το
Chia περιέχει πολυακόρεστα λιπαρά οξέα,
αντιοξειδωτικά, διαιτητικές ίνες και
πρωτεΐνες.
Το θρυλικό Τζίνσενγκ είναι τόσο τονωτικό
που δίκαια έχει ονομασθεί «Βασιλιάς των
Τονωτικών». Περιέχει 11 σαπωνίνες που το
καθιστούν ένα προσαρμογόνο μείγμα
(δηλαδή ένα μείγμα που προσαρμόζει τα
αποτελέσματά του ανάλογα με τις ανάγκες
του οργανισμού). Το Τζίνσεγκ είναι επίσης
ισχυρό αντιοξειδωτικό.
Αυτά τα δύο ισχυρά βότανα σε συνδυασμό,
μπορούν να δράσουν έτσι, ώστε να
αυξήσουν τη ζωντάνια και την αντοχή σας
κατά τη διάρκεια της μέρας.

Διατροφικές Πληροφορίες

Ποσότητα Δοσολογίας 1 Δισκίο
Ποσότητα ανά Δισκίο

% Ημερήσια Ποσότητα*

Eνέργεια 5
Σύνολο Υδατανθράκων <1g
Βιταμίνη C 50 mg
33,3%*
Ασβέστιο 65 mg
27,8%*
Μείγμα Premium Τζίνσενγκ σε σκόνη
(ρίζα)
60 mg
Τζίνσενγκ της Ανατολής (Panax Ginseng)
40mg†
Σιβηριανό Τζίνσενγκ
(Eleutherococcus senticosus) 20mg†
Chia (Salvia Columariae), σε σκόνη
(σπόρος)
160mg†
* Oι Συνιστώμενες Ημερήσιες Ποσότητες
σύμφωνα με την Eλληνική νομοθεσία
† Η Ημερήσια Τιμή δεν έχει καθοριστεί

ΑΛΛΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ

Σορβιτόλη, Μέλι, Φωσφορικό Ασβέστιο,
Αραβικό Κόμμι, L-Ασκορβικό Oξύ,
Απομονωμένη Πρωτεΐνη Σόγιας,
Μικροκρυσταλλική Κυτταρίνη, Διοξείδιο
του Πυριτίου, Στεατικό Oξύ, Φυσικό
Άρωμα Λεμονιού, Παλμιτικός
Ασκορβυλεστέρας και Καγιέν.
Περιέχει Σόγια.

ΠΕΡΙΕΧOΜΕΝO
100 δισκία

OΔΗΓΙΕΣ

Λαμβάνετε ένα δισκίο, τρεις φορές την
ημέρα, ως διατροφικό συμπλήρωμα

• Ισχυρό αντιοξειδωτικό
• Μπορεί να συμβάλλει στην
αύξηση του σφρίγους και της
αντοχής
• Βοηθά στη διατήρηση υγιούς
κυκλοφορικού
ΚΩΔΙΚOΣ # 047

Τα προϊόντα που αναφέρονται δεν προορίζονται να διαγνώσουν, κατευνάσουν, θεραπεύσουν ή αναστείλουν μία συγκεκριμένη ασθένεια ή κατηγορία ασθενειών. Θα πρέπει να συμβουλεύεστε
τον οικογενειακό σας γιατρό, εάν αντιμετωπίζετε κάποιο ιατρικό πρόβλημα.
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